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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener meent dat er in Spanje onvoldoende wordt geïnvesteerd in de productie van 
biobrandstoffen. Hij is van mening dat Spanje, gezien het klimaat en het beschikbare 
landbouwareaal, meer biobrandstoffen zou moeten produceren. Hij wil daarom dat het 
verbouwen van koolzaad gestimuleerd wordt, in het belang van een schoner milieu, en hij vraagt 
om een onderzoek naar de situatie in Spanje, omdat hij vermoedt dat het land zich onvoldoende 
heeft ingespannen om communautaire regelgeving op het gebied van het milieu in de praktijk te 
brengen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 juni 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011

In Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter 
bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en 
intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG zijn bindende doelstellingen 
vastgelegd voor het energieaandeel uit hernieuwbare energiebronnen in 2020 en voor een 
indicatief traject voor dergelijke aandelen in de aanloop naar 2020. Het streefcijfer voor Spanje 
voor het totale aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in het bruto-eindverbruik van energie 
in 2020 is 20%. Voor het gebruik van hernieuwbare bronnen in de vervoerssector is dat in 2020 
10%. Het is aan de lidstaten zelf om steunregelingen te definiëren om deze doelstellingen te 
bereiken. Lidstaten moesten een nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen 
aannemen (beschikbaar via 
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http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.htm) waarin wordt 
aangegeven op welke wijze zij deze doelstellingen willen bereiken. Het Spaanse actieplan is 
gericht op het behalen van grotere aandelen hernieuwbare energie dan op basis van 
communautaire wetgeving is vereist: 22,7% in 2020 voor het totale aandeel en 13,6% voor de 
vervoerssector in 2020. Uit het actieplan blijkt ook dat er in Spanje in de afgelopen jaren een 
significante toename van het gebruik van hernieuwbare energie in de vervoerssector heeft 
plaatsgevonden, met name het gebruik van biobrandstoffen: van ongeveer 2,5% in 2008 naar 
ongeveer 4,6% in 2009. Bovendien heeft Spanje met het oog op steunregelingen recentelijk de 
minimaal vereiste jaarlijkse doelstellingen voor biobrandstoffen vastgesteld voor 2011, 2012 en 
2013. Deze zijn respectievelijk 6,2%, 6,5% en 6,5%. 

Het is aan de lidstaten zelf om steunregelingen te definiëren om bovenstaande doelstellingen te 
bereiken. De lidstaten zijn vrij om te kiezen welke maatregelen zij willen gebruiken om de 
productie en/of consumptie van biobrandstoffen te ondersteunen, mits dit binnen de grenzen van 
de Europese regelgeving ligt. Op Europees niveau zijn maatregelen voor het stimuleren van de 
productie van landbouwgrondstoffen specifiek voor biobrandstoffen stopgezet: de premie voor 
energiegewassen is tijdens de laatste herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
opgeheven en heeft per 2010 opgehouden te bestaan. De balans tussen de administratieve last en 
de hoogte van de uitkering heeft ervoor gezorgd dat het een minder efficiënt 
ondersteuningsinstrument was in vergelijking met de steunregelingen van de lidstaten met 
betrekking tot het genereren of consumeren van biobrandstoffen/bio-energie. Bovendien is de 
vereiste voor akkerbouwers om tien procent van hun land braak te laten liggen opgeheven zodat 
boeren hun productiemogelijkheden kunnen maximaliseren.

De EU ondersteunt de ontwikkeling van biobrandstoffen in het kader van het zevende 
kaderprogramma en het programma Intelligente Energie Europa om technologische en/of
marktgerelateerde belemmeringen te overwinnen. Dergelijke belemmeringen zijn met name 
aanwezig voor geavanceerde biobrandstoffen en voor bioraffinaderijen. In het kader van het 
zevende kaderprogramma worden projecten met betrekking tot biobrandstoffen ondersteund. Een 
aantal projecten wordt al ondersteund: bijvoorbeeld projecten die zich richten op de productie 
van biobrandstof uit algen of jatropha en dan met name op de productie van grondstoffen en niet 
op de omzettingstechnologie (bijvoorbeeld het project ECODIESEL 2008-2011) of projecten die 
een rendabel gebruik onderzoeken van glycerol, het bijproduct dat ontstaat bij de productie van 
biobrandstof (bijvoorbeeld lopende projecten als GLYFINERY en SUPERMETHANOL). 
Vanwege de looptijd van het project zal het traditionele proces van de productie van 
biobrandstoffen uit koolzaad echter niet in aanmerking komen voor ondersteuning op basis van 
het programma. In the kader van het programma Intelligente Energie – Europa heeft de Europese 
Commissie diverse projecten medegefinancierd met als doel de productie en het gebruik van 
biobrandstoffen en biodiesel in Europa te bevorderen. Deze projecten waren bedoeld om de niet-
technologische belemmeringen te overwinnen die de grootschalige productie en consumptie van 
biobrandstoffen en biodiesel in Europa in gevaar brengen. Sommige van deze projecten zijn 
deels geïmplementeerd in Spanje: het IEE-project "Bio-Nett" (2006-2008) was gericht op de 
ontwikkeling van lokale toeleveringsketens, door leveranciers en gebruikers samen te brengen en 
zo een grootschaliger gebruik van biobrandstoffen in de regio Murcia te bevorderen. Een 
specifieke activiteit binnen dit project was het verzorgen van een training voor boeren over de 
economische en landbouwkundige mogelijkheden van biobrandstoffen. In Cantabria richtte het 
IEE-project "Bionic" (2007-2010) zich op het opzetten van lokale netwerken ter bevordering van 
de regionale productie en consumptie van biobrandstoffen. Doel hiervan was om beste praktijken 
te verspreiden en praktische regionale strategieën te ontwikkelen met betrekking tot 
biobrandstoffen. Het IEE-project "PROBIO" (2007-2009) richtte zich in de provincies Ávila, 
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Burgos en Huelva op het oprichten van sterke markten voor biobrandstof door de mogelijkheden 
van biobrandstof te analyseren, lokale partnerschappen op te zetten, commerciële 
overeenkomsten te vergemakkelijken en als laatste boeren te informeren over de voordelen van 
de productie van biobrandstof. In Aragón richt het IEE-project "Adore It" (2008-2011) zich op 
het gebruik van biobrandstoffen in het vervoer door een substantiële marktvraag te creëren voor 
pure en gemengde biobrandstoffen, met name voor eigenaars van grote vloten. Een specifieke 
actie van "Adore it" is bedoeld om het cultiveren van energiegewassen in de regio te koppelen 
aan de productie van biobrandstoffen op dezelfde locatie, zodat de landbouwsector direct wordt 
betrokken bij de productie van biobrandstoffen.

Conclusie

Zolang niet is aangetoond dat Spanje niet heeft voldaan aan zijn traject voor de doelstelling voor 
2020 met betrekking tot hernieuwbare energie in het vervoer en gezien de mate van vrijheid van 
de lidstaten met betrekking tot de keuze voor de diverse steunregelingen zoals die worden erkend 
in Richtlijn 2009/28/EG, is er op dit moment op dat gebied geen actie vereist tegen deze lidstaat.


